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أملانيا تعوِّل على باستيان شڤابنشتايغر و»القائد« فيليب الم                  )أ.پ(

مواجهة مفتوحة بين صربيا وغانا في المجموعة الرابعة

»عنفوان« ألمانيا على المحك في اختبار أستراليا 

 لوف:كلوزه متعب

 ميركل تتوقع الفوز

 5 أستراليين لدخول »غينيس«

مكسيكي وأرجنتيني

قال مدرب املانيا يواكيم لوف تعليقا على مس���توى ميروسالف 
كلوزه »لقد عمل جاهدا في األسابيع املاضية وكان متعبا، لكنني شعرت 
للمرة االولى الثالثاء املاضي انه بحال أفضل سواء كان من الناحية 
البدنية أو من حيث األداء، انه العب مهم بالنسبة لنا«. من جهته قال 

كلوزه هداف مونديال 2006 أنا متأكد من انني ساكون أساسيا.

 توقعت املستشارة األملانية أجنيال ميركل فوز منتخب بالدها في 
أول مباراة له في كأس العالم. وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة 
»بيلد آم زونتاغ« األملانية، إنها تتوقع أن يفوز املنتخب األملاني أمام 

نظيره األسترالي بهدفني مقابل ال شيء.

أكد خمسة مشجعني متحمسني في أستراليا رغبتهم في البقاء 
مستيقظني ألكثر من 86 س���اعة متتالية ملشاهدة املباريات من 
أجل تسجيل أسمائهم في موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية 
العاملية. وفيما بني أوقات البث املباشر احلالية بجنوب أفريقيا 
سيقوم املشجعون اخلمسة مبشاهدة مباريات مسجلة وأفالما 

وثائقية عن كأس العالم.

يدير مواجهة اليوم بني أملانيا وأس���تراليا احلكم املكسيكي 
ماركو رودريغيز، ولقاء صربيا وغانا احلكم االرجنتيني فكتور 

بالراسي.

ستكون »مصداقية« املانيا على احملك عندما تبدأ 
مشوارها اليوم على ملعب »دوربن ستاديوم« في 
مواجهة استراليا في اجلولة االولى من منافسات 
املجموعة الرابعة التي تضم صربيا وغانا ايضا، 
ويدخل ال� »مانشافات« الى النهائيات االولى في 
القارة السمراء دون قائده ميكايل باالك الذي تعرض 
لالصابة قبيل سفر منتخب بالده الى جنوب افريقيا، 
وس���يتولى ظهير امين بايرن ميونيخ فيليب الم 
مهمة ارتداء ش���ارة القائد خالل احلملة السابعة 
عش���رة ل� »مانشافات« في تاريخه الذي يتضمن 
ثالث���ة ألقاب توج بها اعوام 1954 في سويس���را 

و1974 على ارضه و1990 في ايطاليا. 
من املؤكد ان املانيا ه���ي دائما من املنتخبات 
احلاضرة بقوة في النهائيات وتعتبر من املرشحني 
التقليديني للفوز باللقب العاملي وحتى وان كانت 
في »اسوأ ايامها« وابرز دليل على ذلك وصولها الى 
نهائي 2002 رغم املستوى املتواضع الذي ظهرت به 
قبيل البطولة، ثم وصولها الى نصف نهائي 2006 
حني خس���رت امام ايطاليا بطلة العالم 0 � 2 بعد 
التمديد. وستكون املباراة امام املنتخب االسترالي 
الذي كان ضحية املنتخب االيطالي ايضا قبل اربع 
سنوات عندما خرج على يد »االزوري« من الدور 
الثاني في مش���اركته الثانية بعد 1974 في املانيا 
ايضا، االختبار الذي يعطي فكرة واضحة عن مدى 
استعداد ال� »مانشافت الشاب« لكي يقارع الكبار 
االخرين على اللقب الن منافس���ه »سوكيروس« 
يعتب���ر من املنتخبات التي ال يس���تهان بها على 

االطالق. 
يشرف على املنتخب االسترالي املدرب الهولندي 
بيم فيربيك )54 عاما( الذي سار على خطى معلمه 
الهولندي »غوس هيدينك« وأوصل »سوكيروس« 
ال���ى املونديال الثاني على التوال���ي والثالث في 

تاريخه. 
لك���ن فيربيك الذي قاد منتخب اس���تراليا الى 
املركز الرابع عش���ر في تصنيف املنتخبات وذلك 
للمرة االولى في تاريخه في سبتمبر املاضي والذي 
ينتهي عقده مع االحتاد االسترالي بعد املونديال 
مباشرة، قال: »ان تكون مدربا ملنتخب استراليا هي 
بدون أي شك احدى أصعب الوظائف في العالم. 
ملاذا؟ حاولوا السفر نحو مليون كلم خالل عامني 

ونصف العام«.
وتعتمد أس���تراليا على كوكب���ة من الالعبني 
احملترف���ني في أوروبا وخصوص���ا في بريطانيا 
يتقدمهم العب الوسط الهجومي تيم كاهيل جنم 
ايڤرتون االجنليزي، واملهاجم املخضرم هاري كيويل 
الذي حط رحاله مع غلطة سراي التركي بعد جتربة 
اجنليزية ناجح���ة ومعاناة مع االصابات، ويبرز 
في صفوف املنتخب االس���ترالي، بريت اميرتون 
على اجلهة اليمنى، ثنائي الوس���ط فنس غريال 
وجايس���ون كولينا، املدافع الصلب لوكاس نيل 

واحلارس املخضرم مارك شفارتسر الذي حافظ 
على نظافة شباكه في سبع مباريات متتالية في 

التصفيات.
وستكون مباراة أس���تراليا وأملانيا في مدينة 
دوربان، اعادة ملواجهتهما في مونديال 1974 حيث 
سيحاول أوالد أوقيانيا الثأر من ال� »مانشافت« التي 
لعبت انذاك حتت اسم أملانيا الغربية وتغلبت على 

»سوكيروس« 3 � 0 بأهداف من وولفغانغ أوفراث 
وبرند كوملان وغيرد مولر قبل أن يس���لك االخير 

طريق احراز اللقب الثاني في تاريخه. 
ولعبت الظروف واالصابات دورها في ان يخوض 
املنتخب االملاني املونديال منذ نسخة 1934 واجبر 
مدربه يواكيم لوف على اتخاذ خيار االعتماد على 
الشبان نتيجة قراره استبعاد بعض املخضرمني مثل 

تورسنت فرينغز وكريستوف ميتسلدر واحلارس 
ينز ليمان وتوماس هيتسلسبرغر الذين كانوا من 

العناصر االساسية خالل كأس اوروبا 2008. 
ثم من���ي املنتخب ببعض االصاب���ات ابرزها 
للقائد باالك ما دفع لوف الى الذهاب ابعد من ذلك 
من الناحية »الشبابية«، وابرز دليل على ذلك ان 
معدل االعمار في املباراة التحضيرية االخيرة ل� 
»مانش���افات« ضد البوسنة كان 25.2 عاما، علما 
بان الثنائي هولغر بادشتوبر ومسعود اوزيل لم 

يتجاوزا احلادية والعشرين من عمرهم. 

صربيا ـ غانا 

حتتض���ن بريتوريا على ملع���ب »لوفتوس 
فيرسفيلد ستاديوم«، املواجهة بني صربيا وغانا 
التي ستكون مفتوحة على مصراعيها الن الفوز 
بها قد يكون مفتاح احلصول على املركز الثاني الي 
منهما وبالتالي التأهل الى الدور الثاني، ويسعى 
املنتخب الصربي الى حتقيق نتيجة مشرفة بعد 
خروجه املذل من نهائيات 2006 في املانيا عندما كان 
يلعب حتت اسم صربيا ومونتينيغرو، ويأمل مدربه 
احملنك رادومير انتيتش الذهاب بعيدا خصوصا 
بعدما تصدر رجال���ه مجموعتهم في التصفيات 
على حساب فرنس���ا وصيفة 2006 التي اجبرت 
على خوض امللحق احلاسم امام جمهورية ايرلندا 

لتتأهل الى النهائيات.
وكانت صربيا قد ودعت النسخة السابقة من 
ال���دور االول بعد ثالث هزائم امام االرجنتني )0 � 
6( وهولندا )0 � 1( وس���احل العاج )2 � 3(، وهي 
تأمل ان تظهر بصورة افضل في النسخة احلالية 
لكن مهمتها االولى لن تكون س���هلة امام وصيفة 
بطلة كأس امم افريقيا لعام 2010، ويعول انتيتش 
على ترس���انة من الالعب���ني املميزين مثل مدافع 
تشلسي االجنليزي برانيسالف ايفانوفيتيش بطل 
الثنائية مع فريقه اللندني هذا املوس���م، وعمالق 
مان يونايتد االجنليزي نيمانيا فيديتش )28 عاما( 
أفضل العب في ناديه ملوسم 2008 � 2009، وجنم 

التسيو االيطالي الكسندر كوالروف.
وفي الوسط، يبرز املخضرم ديان ستانكوفيتش 
العب انتر ميالن االيطالي بطل اوروبا ومسابقتي 
الدوري والكأس احملليني الذي عاش جميع مراحل 
التفكك اليوغوسالفي، واملوهوب ميلوس كراسيتش 
)25 عاما( العب سسكا موسكو الروسي، وميالن 
يوفانوفيتش املنتقل الى ليڤربول االجنليزي، وفي 
خط الهجوم، يبرز نيكوال زيغيتش عمالق ڤالنسيا 
االسباني املعار الى برمنغهام االجنليزي، وماركو 
بانتيليتش هداف اياكس امستردام الهولندي وزميله 

اليافع في أياكس ميراليم سليماني.
وس���تحمل املباراة معه���ا مواجهة مميزة بني 
انتيتش ومدرب غانا ميلوڤ���ان راييڤاتش الذي 

يواجه بلده االم.

خواطر في المونديال )3(
لو اشتملت اختبارات النقل الدراسية والثانوية العامة 
التي ستبدأ اليوم على اسئلة خاصة عن فرق كأس العالم 
وجنومها الكرويني لنجح أغلب طلبتنا في اختباراتهم 
بعدما سيطرت احداث املونديال على احاديثهم ورسائلهم 
الهاتفية، ويخشى كثير من اولياء االمور على تدني درجات 
ابنائهم مع تزامن انطالقة املونديال واالختبارات الدراسية 
خصوصا ان مواعي���د املباريات تأتي في ذروة مواقيت 
الدراس���ة »الثانية والنصف ظهرا والتاسعة والنصف 
مساء«، ويقول احد االصدقاء املتعصبني جدا للمنتخب 
البرازيلي: اخلوف اال يفوز فريقنا الذهبي بالكأس ويرسب 
ابني ايضا، فيما اعلن صديق آخر يجلس عادة في كورنر 
»الديوانية« عن رضاه ان يحصل ابنه الطالب في الصف 
الثامن على دورتان ش���ريطة ان يفوز فريقه االيطالي 
بالكأس، واضاف ساخرا: »ولدي راضيا ايضا بهذه القسمة«، 
ويتحدث صديق آخر عن معاناته مع املونديال ويقول: 
يا ليت االمر يقف عل���ى االوالد فقط فأمهم ايضا تتابع 
بشغف االحداث وتشجع املنتخب االسباني وتعرف اسماء 
العبيه فردا فردا، وانا الذي ال اعرف ان كان »ميس���ي« 
هذا الذي ازعجتمون���ا فيه ارجنتينيا ام برازيليا؟ فيما 
يقول رابع: انه سمع بأذنه خادمته الهندية تقول البنه 

الصغير: »متى يلعب االرجنتني«!
ماذا تشجع الش���عوب العربية؟ في الكويت ان كنت 
من سكان املناطق الداخلية »الضاحية والنزهة والروضة 
والعديلية والشويخ واخلالدية« فإنك اما تشجع اجنلترا او 
أملانيا حيث مييل االكثرية الى هذين املنتخبني الى جانب 
ايطاليا ايضا في حني ان جماهير املناطق اخلارجية »اجلهراء 
والفحيحيل والفروانية وخيطان والعمرية والصباحية« 
مييلون كثيرا الى تش���جيع البرازيل واالرجنتني، وفي 
السنوات االخيرة دخل املنتخب االسباني ايضا في قائمة 

املشجعني وذلك حبا في برشلونة وريال مدريد.
وتفض���ل اجلماهير املصرية املنتخب البرازيلي ولو 
سألت: من تشجع؟ اجاب قائال: بعد االهلي طبعا البرازيل، 
ومتيل اجلماهي���ر اللبنانية عادة ال���ى منتخبي أملانيا 
والبرازيل واالرجنتني وتتعاط���ف كثيرا مع منتخبات 
اميركا اجلنوبية، اما اجلماهير الس���ورية فهي عاشقة 

لكرة القدم وتفضل البرازيل اوال.
ناصر العنزي

ستاد بريتوريااجلزيرة الرياضية 9+ 0 5 0 0 pm

صربيا
فالدميير ستويكوڤيتش

برانيسالف ايڤانوڤيتش

الكسندر كوالروڤ

زوران توسيتش

ميالن يوڤانوڤيتش

انطونيو روكافينا

غويكو كاتشار

نيناد ميليياس

نيمانيا ڤيديتش

ديان ستانكوڤيتش

ميلوش كراسيتش

1

5

3

7

10

2

6

9

4

8

11

غانا
دانيال اغيي

جوناثان منساه

جون بانتسيل

ديريك بواتنغ

اسامواه جيان

هانز ساربي

انطوني انان

سولي مونتاري

صامويل اينكوم

ستيفن ابياه

برانس تاغو

1

5

3

7

10

2

6

9

4

8

11

2345

6789

1011

1

11 10

8 7

4 3

9 6

5 2

1

ستاد دورباناجلزيرة الرياضية 9+ 0 9 3 0 pm

أملانيا
مانويل نيوير

فيليب الم

بير مرتيساكر

سامي خضيرة

لوكاس پودولسكي

ارنه فريدريش

بيوتر تروخوفسكي

مسعود أوزيل

جيروم بواتنغ

باستيان شڤاينشتايغر

كاكاو

1

5

3

7

10

2

6

9

4

8

11

أستراليا
مارك شفارتزر

لوك ويلكشير

كريغ مور

بريت إميرتون

تيم كاهيل

لوكاس نيل

جايسون كولينا

مايل جيديناك

مايكل بوشان

فنس غريال

هاري كيوتل

1

5

3

7

10

2

6

9

4

8

11

2345

6789

1011

1

11 10

8 7

4 3

9 6

5 2

1


